
 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               28-11-2019 NR. 7  

Voorleeskampioen 

Basisschool Schepelweyen heeft een voorleeskampioen 2019. 

De jury heeft unaniem gekozen voor: Yara Bakermans. 

Wij wensen Yara heel veel succes in de Hofnar! 

 

Informatieavond voor alle ouders /verzorgers van de Dommelse scholen 

In maart 2020 wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle ouders van basisschool Martinus, 

Agnetendal en Schepelweyen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Een gamend kind, hoe daarmee om te gaan. 

 Algemeen sociaal media 

 Weerbaarheid/sportief 

 Wat doet het CJG (centrum voor jeugd en gezin) precies. 

Gastsprekers zullen de onderwerpen presenteren. 

Te zijner tijd ontvangt u de uitnodiging. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

 
_________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Woensdag 4 december                    Surprise-tentoonstelling vanaf 11.30 uur               

Donderdag 5 december                   Sint-viering 

Vrijdag 6 december                          Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 19 december                 Les van 8.30 uur tot 12.15 uur 

     Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur 

 

 

 



 

 

KERST VERSIEREN 

School versieren Kerst 

Op donderdagavond 19 december vieren we kerst op school. 

Ook dit jaar willen we de school weer in gezellige kerstsfeer brengen. 

Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.  

Heeft u zin en tijd om mee te helpen met het versieren van school dan bent u van harte welkom op  

maandag 9 december vanaf 19.30 uur. 

We hopen op een grote opkomst zodat we het kerstfeest weer in een mooi versierde school kunnen vieren. 

Op vrijdagmiddag 20 december bent u vanaf 12.15 uur ook van harte welkom om de kerstversieringen weer 

op te ruimen. 

De kerstwerkgroep. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 KERSTVIERING 

Beste ouders, 

De kerstviering van donderdag 19 december komt steeds dichterbij.  Ook dit jaar gaan we er met z’n allen 

weer een gezellige activiteit van maken.  In deze brief zetten we alle belangrijke zaken voor u op een rijtje 

zodat u en uw kind weten wat er deze dag gaat gebeuren. 

- De kinderen gaan deze donderdag naar school van 8.30 – 12.15 uur. De BSO opent haar deuren vanaf 

12.15 uur. Er is deze dag geen mogelijkheid tot overblijven bij de TSO. 

- De kinderen komen weer naar school van  

- 17.00 – 19.00 uur. We beginnen met een heerlijk kerstdiner in de eigen klas. Net als vorig schooljaar 

willen wij aan u vragen weer iets lekkers voor de kinderen te maken voor dit kerstdiner. Vanaf 

maandag 9 december a.s. hangt er naast de klassendeur van  

- ieder lokaal een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u maakt. Denk daarbij aan zowel hartige 

als zoete hapjes: mini knakworstjes in bladerdeeg, fruitcocktailprikkers, borrelglaasjes chocomouse 

etc., zodatiedereen de kans krijgt een bijdrage te leveren.  

Heeft u een kind met een allergie, overleg dan zelf even met de leerkracht. 

Dit lekkers kunt u 19 december een paar minuten voor 17.00 uur dan afgeven bij de eigen  

leerkracht in de klas. Bord, beker, bestek en drinken worden door school verzorgd. 

Nadat we onze buikjes gevuld hebben, gaan we in groepjes gezellig een kerst-bordspel spelen. Het 

gaat er hierbij niet om wie er wint, maar dat we het met z'n allen gezellig hebben in de groep. Echt 

kerst!  

- Vanaf 18.30 uur nodigen wij alle ouders uit op het middenbouwplein voor een glaasje glühwein of 

chocomel en alle broertjes en/of zusjes voor ranja. Vervolgens kunt u om 19.00 uur uw kind ophalen 

in de klas. Wanneer uw kind om 19.00 uur alleen naar huis mag gaan, moet u dit zelf even melden bij 

de eigen leerkracht. (Dit geldt uiteraard alleen voor kinderen van de bovenbouw).  

Op maandagavond 9-12-2019 om 19.30 uur wordt de school in kerstsfeer gebracht. Op vrijdagmiddag 20-12-

2019 om 12.15 uur ruimen we de kerstversiering weer op. Vele handen maken licht werk, dus kunt u op één of 

beide momenten meehelpen, dan bent u van harte welkom. 

Groetjes van de kerstcommissie 

Audrey, Eva, Bastiaan, juf Hanneke, meester Lars en juf Margo 

 

 

 

 

 



FLESSENACTIE 

Beste allemaal, 

Velen van jullie hebben wellicht een glimp opgevangen van de aktie die we voor mijn nichtje, Elise van 

Raamsdonk gehouden hebben. 

Van bonnetjes doneren bij de plaatselijke supermarkten, crowdfunding via doneeractie.nl, facebook, whatts 

app en natuurlijk de flesseninzameling van mijn beide zonen, Daniël en Benjamin Dubach. Deze laatste actie 

heeft voor de meeste publiciteit gezorgd! Met als hoogtepunt een artikel in de zaterdag krant van het 

Eindhovens Dagblad!!! 

En als kers op de taart volgde uit dit krantenartikel nog een live intervieuw op VOS radio!! Hoe gaaf!!!! 

Voor diegene die meer info willen lezen: 

https://www.doneeractie.nl/dolfijn-therapie-voor-elise-van-raamsdonk/-38847 

En het kranten artikel in het ED: 

https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/leerlingen-in-dommelen-verzamelen-lege-flessen-in-bolderkar-voor-

dolfijntherapie-voor-

elise~a6e4ecb9/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die van deze actie een succes hebben gemaakt! 

Maar vooral de kids van groep 6A/ 8B!!! 

Wat hebben velen van jullie je best gedaan, en dan de grote hoeveelheden flessen die jullie ingezameld 

hebben! OVERWELDIGEND!!!! 

We hopen dan ook dat de andere groepen geïnspireerd worden door de betrokkenheid van deze groepen. 

Voor diegene die nog flessen voor dit doel willen doneren: 

- Deze week kan men nog flessen bonnetjes doneren bij de flessenautomaat van de Plus.  

- In de centrale hal op school staat de "bekende" bolderkar. Hier kan men lege flessen in leveren!! 

Namens Elise wil ik jullie bij voorbaat allemaal bedanken!!!!��� 

Mvg Ester van Raamsdonk, trotse moeder van Daniel en Benjamin Dubach
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AFWEZIGEN 

Woensdag 4 december                         Juf Ellen                      ½ A                                Juf Fieke 

Vrijdag 13 december                             Juf Ulrike                    7B                                   

 

________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende schepelweyzer staat vanaf 12 december op de website. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


